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Návrh na uznesenie 

miestneho zastupiteľstva č. ....../V/2007 
zo dňa 24.01.2008

k správe o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva MČ Ba- Lamač splatných k 15. 
januáru 2008

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač

A. berie na vedomie:

A.1 Splnené uznesenia miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Lamač čísla:

48/2007/V
108/2007/V 1

82/2007/V, B.2
209/2007/V, B.2
202/2007/V, B.2

A.2 Priebežne plnené uznesenia miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Lamač čísla:

10/2007/V
127/2007/V
154/2007/V
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Splnené uznesenia miestneho zastupiteľstva

Nositeľ úlohy: prednosta
Plniteľ úlohy: Ing. Martincová Patrícia
Číslo uznesenia: 48/2007/V – k návrhu na schválenie rozpočtu MČ Bratislava – Lamač na 
rok 2007 (2008,2009)
MZ MČ Bratislava – Lamač: B.1 pripraviť stratégiu riešenia MŠ Zlatohorská a ušetrené 
prostriedky presunúť do rozpočtu ZŠ s MŠ 
Termín: 15.6.2007
Plnenie:  Na základe predložených koncepčných materiálov riaditeľkou ZŠ s MŠ boli dané 
podnety premietnuté do rozpočtu.

Nositeľ úlohy:  prednosta
Plniteľ úlohy: Ing. Rychtáriková Vlasta
Číslo uznesenia:  182/2007/V - k návrhu Stratégie hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ 
Bratislava – Lamač do roku 2010
MZ MČ  Bratislava  –  Lamač:  B.2  ukladá  prednosti  zorganizovať  verejné  prerokovanie 
PHSR
Plnenie: Termín stanovený na 31.1.2008 o 18.00 hod. v priestoroch kina. Úloha splnená.
Termín:  v januári 2008 
Nositeľ úlohy:  prednosta
Plniteľ úlohy: Ing. Martincová Patrícia
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Číslo uznesenia:  209/2007/V - k podnetu predloženého poslancom Pavlom Čechom
MZ MČ Bratislava – Lamač:  B.2 ukladá prednostovi MÚ pozvať na rokovanie MZ dňa 
24.1.2008 zástupcu spoločnosti Orange vo veci odstránenia mobilnej telefónie zo strechy na 
Heyrovského 8
Plnenie: Zástupcovia spoločnosti Orange boli pozvaní na zasadnutie MZ dňa 24.1.2008. 
Úloha je splnená.

Nositeľ úlohy:  prednosta
Plniteľ úlohy: Mrázová Michaela
Číslo uznesenia:  202/2007/V - k návrhu obsahovej štruktúry časopisu Lamačan na rok 2008
MZ MČ Bratislava – Lamač:  B.2 žiada  aby koordinačný tím časopisu Lamačan v zložení 
JUDr. Bartovič, Ing. Valentovič, JUDr. Ondrišová,  M. Pikulíková, Ing. Mgr. Olekšák mali 
k dispozícii materiály do nasledujúceho čísla časopisu Lamačan vopred na prerokovanie
Plnenie:  Koordinačný  tím  zasadal  3.1.2008  a na  základe  schváleného  plánu  práce  na  1. 
polrok 2008 sú stanovené termíny stretnutí Koordinačného tímu. Úloha bola splnená.

Nositeľ úlohy: prednosta
Plniteľ úlohy: Michaela Mrázová
Číslo  uznesenia:  108/2007/V  -  k návrhu  na  predĺženie  zmluvy  o nájme  nehnuteľnosti 
a zriadenie novej triedy (ZUŠ Kresánka, Zlatohorská ulica)
MZ MČ Bratislava – Lamač:  D.1 - prednostovi osloviť predstaviteľov orgánov hl. mesta, 
aby zabezpečilo zvýšenie objemu príjmov v originálnej kompetencii na zriadenie novej triedy 
MŠ v roku 2007 mimoriadnou dotáciou a v roku 2008 v rámci daňových príjmov
Plnenie:  List  s požiadavkou  na  zvýšenie  objemu  príjmov  a  na mimoriadnu  dotáciu  od 
Magistrátu hl. mesta SR bol osobne doručený do podateľne magistrátu dňa 3.9.2007. Na list 
nám v danej lehote nebolo odpovedané, z toho dôvodu p. starostka písomne oslovila priamo p. 
primátora hl. mesta SR dňa 9.10.2007. Nakoľko ani v tomto prípade sme neobdržali odpoveď 
dňa  2.11.  2007 sme zaslali  urgenciu.   Odpoveď doposiaľ  neevidujeme.  Nakoľko  nám na 
zaslané listy magistrát ani primátor neodpovedá, žiadame o vyradenie úlohy zo sledovania.
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Priebežne plnené uznesenia miestneho zastupiteľstva

Nositeľ uznesenia: miestny kontrolór
Plniteľ úlohy: Ing. Stráňava Rudolf
Číslo uznesenia:  10/2007/V - k správe o preberaní agendy starostu a prednostu MÚ
MZ MČ Bratislava – Lamač:  ukladá B.1 kontrolórovi podať správu o škodách vzniknutých 
v súvislosti  s manipuláciou  PC  a  výsledku  konania  šetrenia,  C.   ukladá  C.1  miestnemu 
kontrolórovi,  podať  správu  o výsledku  činnosti  orgánov  činných  v trestnom  konaní 
miestnemu zastupiteľstvu
Plnenie: Správa bude podaná až po rozhodnutí príslušných orgánov. Úloha je v plnení.
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Nositeľ úlohy:  kontrolór
Plniteľ úlohy:  Ing. Stráňava Rudolf
Číslo uznesenia:  127/2007/V – k návrhu Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2007
MZ MČ Bratislava – Lamač:  B.1 ukladá kontrolórovi realizovať úlohy plánu v II. polroku 
2007 
Plnenie: Úloha sa priebežne plní.

Nositeľ úlohy:  prednosta
Plniteľ úlohy: Ing. Martincová Patrícia
Číslo uznesenia:  154/2007/V - k návrhu na nakladanie s nehnuteľným majetkom – prenájom 
pozemku Pro V.I.P.
MZ MČ Bratislava – Lamač: B.1 prednosti ďalej rokovať o alternatívnych riešeniach 
umiestnenia zimného štadióna
Plnenie: Uskutočnilo sa rokovanie na zasadnutí stavebnej komisie dňa 29.10.2007. 
Zástupcovia firmy Pro V.I.P. informovali o nevhodnosti alternatívneho riešenia Na barine na 
základe výsledkov geologického prieskumu. Úloha je v plnení.
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